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Assembleia abre consulta pública
para fórum técnico sobre startups

Guilherme Dardanhan

Já está no ar no Portal da Assembleia a consulta pública
para recolher contribuições
para o fórum técnico Startups
em Minas – A construção de
uma nova política pública,
organizado pela ALMG. As sugestões sobre o tema podem
ser enviadas até o dia 4 de
novembro.
Essas contribuições serão debatidas na etapa final
do fórum, que será realizada
de 23 a 25 de novembro, na
sede do Parlamento mineiro,
e vão embasar o aprimoramento do Projeto de Lei (PL)
3.578/16, dos deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Antônio Carlos Arantes, ambos
do PSDB, e a elaboração de
um marco regulatório das
startups em Minas. A proposição dispõe sobre a política
estadual de estímulo ao desenvolvimento local dessas
empresas.
Para a realização da consulta pública, os assuntos que
estarão em debate no fórum
foram agrupados em 10 temas. São eles: “Conceito de
startups”; “Papel dos atores
no ecossistema”; “Cultura,
educação e empreendedorismo”; “Política tributária
específica”; “Desburocratização; Acesso a mercados tradicionais”; “Articulação com
os municípios”; “Políticas
estaduais de fomento e de

investimento”; “Atração de
investidores”; e “Canais de
informação e divulgação”.
Em cada tema, foram
formuladas perguntas para
estimular o participante a enviar suas sugestões. Para participar da consulta pública,
os interessados devem clicar
na aba “Participe”, localizada
na home page do portal, depois em “Consulta Pública”
e, finalmente, sobre o link
“Fórum Técnico Startups em
Minas – A construção de uma
nova política pública”.

Objetivos – O fórum técnico
tem também, entre seus objetivos, a discussão do conceito
e do papel das startups, considerando seu lugar no Sistema
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a identificação dos principais atores do
setor e suas atribuições.
Outra meta do fórum é
promover o debate sobre o
papel do chamado “empreen
dedorismo de alto impacto”
na promoção de uma nova
organização econômica, seguindo modelos produtivos

e de negócios que sejam inovadores, que diversifiquem e
dinamizem a economia e promovam ações de desenvolvimento regional.
No evento promovido
pela ALMG, serão discutidas,
ainda, estratégias de visibilidade e capilaridade para as
ações pioneiras de inovação
desenvolvidas em Minas Gerais, bem como será realizada
uma análise comparada de
ambientes exitosos formados
em outros estados e países
para o empreendedorismo.

Paralelamente à consulta pública, a ALMG realizará encontros regionais e um debate
público. A primeira reunião,
que está com inscrições abertas, será no dia 6 de outubro,
em Santa Rita do Sapucaí (Sul
de Minas). Os municípios de
Uberlândia (25/10), Viçosa (27/10) e Montes Claros

(4/11) recebem os outros encontros no interior.
Debate público – Além da
etapa final do fórum técnico, em novembro, Belo Horizonte também receberá o
debate público Desenvolvimento Econômico-Social de
Minas Gerais: o impacto do
código de ciência, tecnologia

e inovação. As discussões
serão realizadas ao longo de
todo o dia 7 de outubro, no
Plenário da ALMG. O evento
é promovido pela Comissão
de Desenvolvimento Econômico da Assembleia. Para
participar, não é necessária
inscrição prévia.
A programação começa

às 9h30, com a conferência
de abertura do presidente
da Fundação de Amparo à
Pesquisa (Fapemig), Evaldo
Ferreira Vilela. Na sequência,
acontecem uma sessão temática pela manhã e outras
duas à tarde, sempre com a
participação de expositores e
debatedores.

O objetivo do fórum é embasar a elaboração de um marco regulatório das startups em Minas

Encontros regionais se iniciam em outubro
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.125
Do governador. A proposição trata da reforma administrativa do
governo, estabelecendo a estrutura orgânica da administração pública
do Executivo. Discussão em turno único (faixa constitucional)
Veto Total à Proposição de Lei 23.126
Do governador. A proposição trata da quitação de débito referente à
obrigação de reposição florestal relativa a ano de consumo anterior a
2013. Discussão em turno único (faixa constitucional)
Veto Total à Proposição de Lei 23.129
Do governador. A proposição dispõe sobre o registro de pessoas físicas
e jurídicas que atuam no comércio, na intermediação, na fundição e na
purificação de joias usadas, ouro e metais nobres. Discussão em turno
único (faixa constitucional)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130
Do governador. A proposição acrescenta artigo à Lei 14.130, de 2001,
que trata da prevenção contra incêndio e pânico, para tornar obrigatório o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos.
Discussão em turno único (faixa constitucional)
Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Militares
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do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões disciplinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento de registros disciplinares. Discussão em turno único (faixa constitucional)
Veto Total à Proposição de Lei 23.179
Do governador. A proposição dispõe sobre plano de evacuação em
caso de acidentes nas obras públicas do Estado. Discussão em turno
único (faixa constitucional)
Veto Total à Proposição de Lei 23.188
Do governador. A proposição estabelece a concessão de desconto no
pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa para apoio a
hospitais filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes
sem fins lucrativos de assistência à saúde. Discussão em turno único
(faixa constitucional)
Veto Total à Proposição de Lei 23.189
Do governador. A proposição determina que o poder público mantenha um banco de dados com informações relativas às armas de fogo
e munições apreendidas no Estado. Discussão em turno único (faixa
constitucional)
PEC 16/15
Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura ao menos uma vaga
para cada sexo na constituição da Mesa da ALMG. Votação em 1º turno

ACONTECE HOJE
9 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Colégio Santa Maria, de Belo
Horizonte
9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da
comissão
10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar parecer sobre o PL 2.906/15 (1º turno), do deputado Isauro Calais, que dispõe sobre a afixação de aviso referente ao recebimento da indenização

do seguro Dpvat nos hospitais conveniados ao SUS
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da FEAD, de Belo Horizonte
14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar proposições da comissão
15 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da comissão

TV ASSEMBLEIA
0h Pensando em Minas (continuação) – Relendo os clássicos em
época de crise, com Sérgio da Mata
1h Panorama – Especial Eleições (Segurança Pública)
1h30 Assembleia Notícia
2h Parlamento Brasil
2h30 Comissão de Participação Popular 7/7 – Violência sexual
contra a mulher
6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 4: Transporte não
motorizado
6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior:
Memória e Poder – Ativista política Renée France de Carvalho
7h30 #Confirma
8h Mundo Político
8h30 Panorama – Especial Eleições (Educação)
9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
12h Assembleia Debate – O legado das Olimpíadas e das
Paraolimpíadas para o esporte
13h Horário Político

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Braulio Braz
3º-vice-presidente
Deputado Adalclever Lopes
Deputado Ulysses Gomes
Presidente
1º-secretário
Deputado Hely Tarqüínio
Deputado Alencar da Silveira Jr.
1º-vice-presidente
2º-secretário
Deputado Lafayette de Andrada Deputado Doutor Wilson Batista
2º-vice-presidente
3º-secretário

13h10 Mundo Político
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos,
discussão e votação de proposições
18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior:
Memória e Poder – Ativista política Renée France de Carvalho
19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama – Especial Eleições (Educação)
20h Via Justiça – Eleições municipais 2016
20h30 Horário Político
20h40 Geração (inédito) – Especial Eleições 2016
21h30 #Confirma
22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País
23h Palestra TRE – Reforma brasileira na perspectiva do Direito
Comparado, com Tarso Duarte e Ana Márcia Mello
• programação sujeita a alterações
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